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Bár a parlament 2006-ban elfogadta a törvényjavaslatot, a minisztérium még nem dolgozta ki

Káosz a gombászati törvény körül

A kormány tizenkét éve nem 
dolgozta ki azokat a rendele-
teket, amelyek lehetővé ten-

nék a különben hatályban levő gom-
bászati törvény alkalmazását. A 
jogszabály tervezetét a László Kál-
mán Gombászegyesület dolgozta 
ki, majd 2006-ban a parlament el-
fogadta. A 2006/30-as törvény sza-
bályozza a gombaárusítást, előír-
ja, hogy a piacokon gombaszakér-
tőket kell alkalmazni, akik bevizs-
gálják az eladásra szánt erdei gom-
bát, valamint az eladóknak rendel-
kezniük kell valamilyen engedély-
lyel. A törvény 9. cikkelye kimond-
ja, hogy az engedély típusnyomtat-
ványát, a szakértő képzésére és te-
vékenységére vonatkozó szabályo-
zást a mezőgazdasági minisztéri-
um a törvény életbelépése után 30 
nap alatt ki kell dolgoznia, ám ez 
azóta sem történt meg. „Teljes a 
káosz. Elfogadtak egy törvényt, és 
nem lehet betartani” – mondta el a 
Krónika megkeresésére Zsigmond 
Győző, az egyesület elnöke. Rámu-
tatott, az elmúlt évek során annyi 
történt, hogy a mezőgazdasági mi-
nisztérium kiküldte a piacoknak az 
árusítható gombák jegyzékét. Még-
sem lehet törvényesen eljárni, mert 
aki a piacon árulna gombát, nincs 
honnan engedélyt kiváltson. „Ter-
melői engedélyt a vadon termő gom-
bára kiállítani abszurdum, az er-

dészetek, közbirtokosságok kelle-
ne kiállítsanak egy bizonylatot, de 
nem teszik meg, arra hivatkozva, 
hogy nincs módszertan” – részle-
tezte az egyesület elnöke.

A gombaszakértő alkalmazását 
szintén előírja a törvény, ám ez is 
nehezen kivitelezhető, hiszen ez a 
mesterség hivatalosan a szakmák 
jegyzékében sem szerepel. Az EU 
tagállamaiban elismert szakma, 
Romániában ezt nem lehetett meg-
oldani, holott az országban még 
a varázsló is szerepel a szakmák 
jegyzékében – mondta Zsigmond 
Győző. Az egyesület több alka-
lommal is kérte a minisztériumtól 
a helyzet orvoslását, felhívva a fi-
gyelmet arra, hogy a hatályban levő 
törvényt nem lehet alkalmazni, ám 

például a szakma elismertetéséhez 
olyan bürokratikus akadályokat ál-
lítottak eléjük, ami meghaladta az 
önkéntes alapon működő egyesület 
lehetőségeit.

Különben a László Kálmán Gom-
bászegyesület Erdély-szerte több 
tanfolyamot is szervezett, épp 
azért, hogy segítsék a törvény al-
kalmazását, ám ezek iránt is lan-
kadt az érdeklődés, amikor kide-
rült, hogy a szakértőket nem alkal-
mazzák. Marosvásárhelyen példá-
ul közel harmincan szerezték meg 
a gombaszakértői oklevelet, de nem 
sikerült kiharcolni, hogy a piacokon 
bevezessék a gombabevizsgálást.

Jelenleg csak a sepsiszentgyör-
gyi piacon működik bevizsgáló- 
pont, az egyesület szakemberei na-

ponta ellenőrzik a saját fogyasztás-
ra és az eladásra szánt gombát is. 
„Sokan jönnek, az emberek meg-
szokták, és bizony gyakran elő-
fordul, hogy kivesszük a mérgező 
gombát a kosárból” – fogalmazott 
Zsigmond Győző. Jelenleg a Szé-
kelyföldön a borsgombának neve-
zett piruló galócának van szezon-
ja, amit könnyen össze lehet tévesz-
teni a súlyos mérgezést okozó pár-
ducgalócával. Levélben kerestük 
meg a mezőgazdasági minisztéri-
um sajtóosztályát, ám kérdésünk-
re, hogy mikor dolgozzák ki a ren-
deleteket, amelyek lehetővé teszik 
a hatályos törvény alkalmazását, 
még nem kaptunk választ.

 
Bíró Blanka

Tizenkét éve késlelteti a kor-

mány a hatályos gombá-

szati törvény alkalmazá-

sát. Zsigmond Győző, a jog-

szabály tervezetét kidolgo-

zó László Kálmán Gombász-

egyesület elnöke lapunknak 

értékelte a törvényt.

Kiállnak Bekéék mellett az ifjúsági szervezetek Baciu kierőszakolná a tiszteletet
Közös nyilatkozatban fejezte ki 
megrendülését és értetlenségét 
kilenc Kárpát-medencei magyar 
ifjúsági szervezet Beke István 
és Szőcs Zoltán elítélése miatt 
kedden. Az Erdélyi Magyar I f-
jak (EMI), a Fidelitas, az Ifjúsá-
gi Kereszténydemokrata Szövet-
ség (IKSZ), a Magyar Ifjúsági Ér-
tekezlet (Miért), a Magyar Ifjúsá-

gi Tanács (MIT), a Minta Ifjúsági 
Szervezet, a KMKSZ Ifjúsági Szer-
vezet, a Via Nova – Új út és a VMSZ 
Ifjúsági fórum lapunkhoz eljutta-
tott állásfoglalásában jogtiprónak 
minősítette a Hatvannégy Várme-
gye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két 
aktivistájára terrorizmus miatt 
kirótt, öt-öt éves letöltendő bör-
tönbüntetést.

Mint az ifjúsági szervezetek 
közleményükben írták: megdöb-
bentő, hogy „a székely terrorista-
perként elhíresült koncepciós el-
járás” után másodfokon, koholt vá-
dakkal több évre elzárják a csa-
ládjuktól, barátaiktól, közössé-
güktől nemzettársainkat, főképp, 
amikor alapfokon már felmentet-
ték őket. Ezzel a bírósági döntés-
sel a múlt század legsötétebb, leg-
keményebb kommunista idősza-
kának hangulatát idézik, ami mo-

dern jogállamban nem történhet-
ne meg – fogalmaztak, hozzáté-
ve: meggyőződésük, hogy az íté-
let hátterében a magyar közösség 
megfélemlítése és a már amúgy is 
létező magyarellenesség felszítá-
sa állhat. Mint mindig, a román 
politikai elit a „magyar kártyá-
val” próbálja elterelni a figyelmet 
az általa okozott kaotikus állapo-
tokról – vélték, megjegyezve: azt 
gyanítják, hogy a román titkos-
szolgálat nemzetbiztonsági okok-
ra hivatkozva próbálja bebiztosí-
tani az intézmény költségvetés-
ét. Az aláírók szilárd meggyőző-
dése, hogy egy önmagát jogállam-
ként meghatározó európai ország-
ban magánbeszélgetésekből ösz-
szeollózott hanganyagok alapján, 
minden szándék és tett híján sen-
kit sem szabadna évekre elítélni 
és bezárni.

Az ifjúsági szervezetek kérik 
a Kárpát-medence magyarságát, 
hogy kövesse figyelemmel a szé-
kely fiatalok sorsát, és ne néz-
ze szótlanul a magyarellenes jog-
tiprást. Bátorítják továbbá erdé-
lyi nemzettársaikat, hogy élje-
nek a törvény által biztosított le-
hetőségeikkel, és aktívan vegye-
nek részt a Beke István és Szőcs 

Zoltán kiszabadításáért szerve-
zett megmozdulásokon, így a csü-
törtökön az erdélyi magyar pár-
tok által közösen szervezett tün-
tetésen is, Kézdivásárhelyen. Fel-
kérik ugyanakkor a Kárpát-me-
dence összes magyar politikai és 
egyházi szereplőjét, hogy a kér-
dést tartsák napirenden, az EP-
képviselőket pedig, hogy minden 
lehetséges csatornán tájékoztas-
sák a nagyvilágot erről az európai 
és román jogot csúfoló ítéletről – 
zárták állásfoglalásukat.

Amint arról beszámoltunk, Beke 
Istvánt, a Hatvannégy Vármegye If-
júsági Mozgalom kézdivásárhelyi 
elnökét és Szőcs Zoltánt, a HVIM 
erdélyi szervezetének vezetőjét 
öt-öt éves börtönbüntetésre ítél-
te terrorizmusért a román legfel-
sőbb bíróság. Azért állították őket 
bíróság elé, mert lehallgatott be-
szélgetéseikből és az előbbi laká-
sán talált petárdákból a román ha-
tóságok arra következtettek, hogy 
házi készítésű bombát akartak 
robbantani Kézdivásárhely főte-
rén 2015-ben, a december elsejei 
román nemzeti ünnepre szerve-
zett katonai parádén. 
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Közleményben adott hangot fel-
háborodásának Gheorghe Baciu, 
a Népi Mozgalom Párt (PMP) bo-
dzafordulói szenátora, amiért a 
kormánypárt leszavazta a bünte-
tő törvénykönyv módosítására vo-
natkozó javaslatait. 

A politikus azt szerette volna, 
ha újra bűncselekménynek mi-
nősítik a román nemzeti jelképek 
nyilvános megsértését. Emlékez-
tet, a román lobogó, a nemzeti ün-
nep, a himnusz, vagy címer meg-
sértése 2014-ig bűncselekmény-
nek minősült, ám utána kikerült 
a büntető törvénykönyv hatálya 
alól. Baciu most szerette volna ezt 
„korrigálni”, mert – megfogalma-
zása szerint – a román nemzeti 
jelképek tisztelete „mesterséges 
lélegeztetésre” szorul.

A Kovászna megyei szenátor 
szerint felháborító, hogy a ha-
talom politikusai figyelmen kí-
vül hagyták ezt a fontos nemzeti 
ügyet. Úgy fogalmaz, hogy amióta 
ez kikerült a Btk.-ból a román tri-
kolórt és himnuszt folyamatosan 
sértegetik az ország „bizonyos ré-
gióiban”, az önkormányzati veze-
tők figyelmen kívül hagyják az ál-
lam jelképeit, nem tűzik ki a zász-
lót, és bár törvénytelenséget kö-

vetnek el, ezért csak pénzbírsá-
got kapnak, amit szemrebbenés 
nélkül kifizetnek. Felidézi, hogy 
Viorica Dăncilă miniszterelnök-
höz is kérdést intézett ez ügyben, 
és erre Carmen Dan válaszolt, aki 
igazat adott neki abban, hogy bűn-
cselekménynek kellene minősíte-
ni a román nemzeti jelképek sér-
tegetését. 

Erre a válaszra hivatkozva kérte 
a büntető törvénykönyv módosítá-
sát, ám a különbizottság tagjai ér-
veit félreseperték, és indítványát 
visszautasították, szerinte csak 
azért, mert ellenzéki. A román ál-
lam jelképei megsérétésének bűn-
cselekménnyé történő nyilvánítá-
sával – mint ismert – többször is 
próbálkoztak már a román politi-
kusok. Két évvel ezelőtt a szociál-
demokrata párti képviselők kez-
deményezték a Btk. ezirányú mó-
dosítását, a javaslat Románia jel-
képeinek nyilvános megsértését 
egytől három évig terjedő szabad-
ságvesztéssel sújtotta volna. Ak-
kor is az volt az indok, hogy van-
nak állampolgá-rok, akik gyász-
napnak tekintik Románia nemze-
ti ünnepét.

 
B. k. B.

Tovább csökkent 
Románia népessége
Csökkent Románia népessé-
ge 2018 májusában az előző év 
ugyanezen időszakához képest 
– derül ki az Országos Statiszti-
kai Intézet (INS) által tegnap nyil-
vánosságra hozott adatsorok-
ból. Idén májusban 1733-mal ke-
vesebb  gyermek született, mint 
2017 májusában, az elhunyt sze-
mélyek száma pedig 450-nel volt 
magasabb. A gyermekhalandóság 
mértéke is nőtt, 12-vel több egy év 
alatti gyermek hunyt el, mint egy 
évvel korábban. Eközben az idei 
év ötödik hónapjában 170-nel ke-
vesebb házasságot (12 294) anya-
könyveztek, mint egy évvel koráb-
ban, ugyanakkor a válások száma 
is 475-tel csökkent.

Szinte mindenki saját 
lakásban él
Románia élen jár az Európai Uni-
óban az ingatlanokat birtokló ál-
lampolgárok arányát illetően: 
2016-ban csaknem a teljes lakos-
ság saját ingatlanban lakott – de-
rül ki az Eurostat által tegnap 
közzétett felmérésből. Míg az uni-
ós átlag 70 százalék, a saját tulaj-
donú lakásban élők aránya Romá-
niában a legmagasabb, 96 szá-
zalékos volt. A második holtver-
senyben Litvánia és Horvátor-
szág 90 százalékkal. A lista má-
sik végén Németország (52 szá-
zalék), Ausztria (55), Dánia (62) 
és Nagy-Britannia (63) áll.  Ro-
mániában az állampolgárok négy 
százaléka bérelt lakást, míg az 
EU-s átlag 30,7 százalék. Német-
országban a lakosság közel fe-
le (48,3 százalék) lakik bérben. 
Az Eurostat felméréséből az is ki-
derült, hogy az uniós állampol-
gárok 11 százaléka számára meg-
terhelő a saját lakás fenntartá-
sa. Ezt a görögök 41 százaléka, a 
bolgárok 21 százaléka, a néme-
tek 16 százaléka, a dánok 15 és a 
románok 14,4 százaléka vallotta. 
Az Eurostat a lakások drágulásá-
nak alakulását is górcső alá vet-
te, Romániában például tavaly 6,1 
százalékkal nőtt a lakások ára, 
miután 2010-ben 7,5 százalékos 
csökkenést regisztráltak. 

A gombaszakértő mesterség hivatalosan nem szerepel a szakmák jegyzékében, ahol például a varázsló is helyet kapott
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